
Uchwała Nr XXVII/200/09

Rady Powiatu w Pułtusku 

z dniu 22 kwietnia 2009r. 

w sprawie: przekazania mienia w formie darowizny

Na  podstawie  art.  12  pkt  8  lit  „a”  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998r.

o samorządzie powiatowym (j.t.  Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),  art.

13 ust.  2 i ust.  2a, art.37 ust.  2 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.),

Rada Powiatu w Pułtusku uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża zgodę na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Świercze

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pułtuskiego tj. dróg publicznych

położonych na obszarze gminy Świercze:

a) działka nr 81 o powierzchni 0,87 ha, położona we wsi Brodowo,

b) działka nr 6 o powierzchni  0,43 ha, położona we wsi Kowalewice Nowe,

c)  działka  nr  14  o  powierzchni   0,94  ha,  położona  we  wsi  Kowalewice

Włościańskie.

2.  Nieruchomości  określone  w  ust.  1  będą  darowane  na  cel  publiczny  tj.

utrzymywanie,  budowa   oraz  wykonywanie  robót  budowlanych  dróg

publicznych.

3.  W  przypadku  niewykorzystania  nieruchomości  na  cel  określony  w  ust.

2 darowizna podlega odwołaniu.

§ 2.

Za wykonanie uchwały czyni się odpowiedzialnym Zarząd Powiatu.

§ 3.

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Czesław Czerski



  Uzasadnienie

Nieruchomości oznaczone numerami działek: 81 o pow. 0,87 ha, położona we wsi

Brodowo, 6  o pow. 0,43 ha, położona we wsi Kowalewice Nowe oraz 14 o pow.

0,94 ha, położona we wsi Kowalewice Włościańskie stanowiące drogi publiczne,

wchodzą w skład ciągu drogowego „Kowalewice Włościańskie – Gnaty Lewiski”. 

Działki  te  stanowią  własność  Powiatu  Pułtuskiego  na  podstawie  decyzji

Wojewody Mazowieckiego  z dnia 20.04.2009r. nr SPN.C.-7723-2/4/156/09 oraz z

dnia 25.03.2009r. nr SPN.C.-7723-2/4/145/09, nr SPN.C.-7723-2/4/144/09.

Uchwałą Nr XVIII/137/08 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 25 kwietnia 2008r w

sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych – dróg położonych na terenie

Gminy Winnica i Gminy Świercze pozbawiono kategorii dróg powiatowych ciąg

drogowy nr 3418 W od miejscowości Gnaty Lewiski do miejscowości Kowalewice

Włościańskie. 

Biorąc  powyższe  pod  uwagę  celowe  jest  dokonanie  darowizny  w/w

nieruchomości, stanowiących drogi publiczne na rzecz Gminy Świercze. 


